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مادة العلوم للصف السادس االبتدائي للفصل  مراجعة 

  هـ ١٤٤٣الدراسي الثالث  
  ( أسئلة وأجوبة ) 

  

  إعداد املعلم / عبداهللا حممد القحطاني 

  



  الخصائص الفيزيائية للمادة-١

  مقدار كتلة المادة في الجسم:  –  ١

  الحجم   الوزن   الكتلة

  : قياس مقدار جذب األرض للجسم  –  ٢

  الوزن   الكتلة  الحجم 

  الحيز الذي يشغله الجسم يسمى:  –  ٣

  الكتلة  الحجم   الوزن 

  هي المادة:  زاً محدداً لها شكل محدد وتشغل حي –  ٤

  الغازية   السائلة   الصلبة 

  ضع فيه: وتأخذ شكل الحيز الذي توليس لها شكل محدد  –  ٥

  السائلة   الجامدة  الصلبة 

  كل اتجاه: توضع فيه وتنتشر جزيئاتها في ليس لها شكل محدد وتشغل أي حيز  –  ٦

  الصلبة   الغازية   السائلة 

  هي في الحالة:   محدودة جداً وتهتز في مكانهاحركة دقائق المادة  –  ٧

  السائلة   الغازية   الصلبة 

  هي المادة:  جزيئاتها في حركة مستمرة وتنتشر في كل اتجاه  –  ٨

  الصلبة   الغازية   السائلة 

  يصبح:   الماء عندما يتجمد  –  ٩

  ال تتغير كثافته   أكثر كثافة   أقل كثافة 

  وكثافةً بين حاالت المادة:  هي الحالة األقل تماسكاً  –  ١٠

  الغازية   السائلة   الصلبة 

  الكتلة في حجم معين:  هي قياس مقدار –  ١١

  الحجم   الكثافة  الوزن 

  وحدة قياس الكتلة:  –  ١٢

  سم   جم   ٣جم/سم 

  فإنها:  الذ في الماءو إذا رمينا قطعة من الف  ٣جم/سم ٧٫٨وكثافة الفوالذ   ٣جم/سم ١  كثافة الماء –  ١٣

  تطفو   تغوص   ذوب ت

  في الهواء ألن:  تطفو بالونات الهيليوم –  ١٤

  كثافة الهيليوم أقل من كثافة الماء  كثافة الهيليوم أكبر من كثافة الماء  كثافة الماءكثافة الهيليوم = 



  هي:  في طبيعة المادة وتميز المواد بعضها عن بعض  صفات يمكن مالحظتها دون أن تغير  –  ١٥

  المواد  خصائص   الخصائص الكيميائية   ئص الفيزيائية الخصا

  للمادة:  أي مما يأتي ليس من الخصائص الفيزيائية  –  ١٦

  درجة الغليان   القابلية لالشتعال  القساوة 

  في سائل؟  ما الخاصية التي تحدد إمكانية انغمار جسم صلب  –  ١٧

  الكثافة  الكتلة  اللون 

  

  الماء والمخاليط -٢

  هي:   تختلطان مع بعضهما مع احتفاظ كل مادة بخواصها األصلية  مادتان مختلفتان أو أكثر –  ١٨

  المركب  العنصر  المخلوط

  هو:   مكون من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت إذا ترك المخلوط ساكناً مخلوط  –  ١٩

  المتجانس   المعلق  الغروي 

  مسببة منع مرور الضوء من خالله هو:  يه دقائق مادة مشتتة أو منتشرة خالل مادة أخرىمخلوط تكون ف  –  ٢٠

  الغروي   ساكن ال  المعلق

  ل والماء مثال على المخلوط: الرم –  ٢١

  المتجانس   الغروي   المعلق

  الدم مثال على المخلوط:  –  ٢٢

  المعلق  الغروي   المتجانس 

  : جميع أجزاءه متشابهة  تذوب في مادة أخرى ، وتكون خصائص مخلوط من مادة  –  ٢٣

  المحلول  الغروي   المعلق

  يتكون المحلول من :  –  ٢٤

  فقط  مذيب   مذاب فقط  المذيب والمذاب 

  ممزوج مع مواد صلبة أخرى :  مخلوط مكون من فلز أو أكثر  –  ٢٥

  السلطة  السبيكة   الملح والماء 

  المحلول: في كمية معينة من كمية من المذاب يمكن إذابتها تسمى أكبر  –  ٢٦

  المذيب   ذابالم  الذائبية 

  في محلول:  بعض   العوامل التي تؤثر في ذائبيةمن  –  ٢٧

  تفتيت دقائق المذاب إلى دقائق أصغر   ترك المحلول دون تحريك   تبريد المحلول 



  والرمل باستخدام:  يمكن فصل مخلوط برادة الحديد  –  ٢٨

  التبخر   المغناطيسية   الطفو 

  فصل المواد المختلفة الحجم عن بعضها باستخدام:  يمكن –  ٢٩

  الطفو   تقطير ال  لمنخلا

  هي:  عملية تفصل فيها مكونات مخلوط بالتبخر والتكاثف –  ٣٠

  التقطير   النخل  الترشيح 

  الملح والماء هو: مخلوط  –  ٣١

  مخلوط غير متجانس   سبيكة   مخلوط متجانس 

  

  التغيرات الكيميائية -٣

  مع بعضها البعض: قوة تجعل الذرات تترابط  –  ٣٢

  الخصائص الكيميائية   الرابطة الكيميائية   لكيميائي التغير ا

  : لها خصائص كيميائية تختلف عن خصائص المواد األصلية تغير ينتج عنه مواد جديدة  –  ٣٣

  تغير كيميائي   المادةتغير حالة   تغير فيزيائي 

  من العالمات التي قد تدل على حدوث التغير الكيميائي:  –  ٣٤

  التبخر   تغير في الشكل   صاعد الغازات ت

  من أمثلة التغير الكيميائي:  –  ٣٥

  هضم الطعام   تجمد الماء   قطع الخشب 

  تسمى:   الكيميائي غير حدوث التالمواد الموجودة قبل   –  ٣٦

  المواد األولية   المواد المتفاعلة   المتغيرة المواد 

  التغير الكيميائي تسمى: المواد التي تنتج عن   –  ٣٧

  المواد المتكونة   المواد النهائية   المواد الناتجة 

  التي يعبر عنها التفاعل الكيميائي  الناتجة المواد للداللة على كميات المواد المتفاعلة وتستعمل الحروف واألرقام  –  ٣٨

  المعادلة الكيميائية   المعادلة الفيزيائية   المعادلة العلمية 

  هي:  جهة ذيل السهم يظهر   الذي في المعادلة الكيميائية  –  ٣٩

  الطاقة  المواد الناتجة   المواد المتفاعلة 

  هو:  وإنما تتحول من شكل إلى آخر   المادة ال تفنى وال تستحدث خالل التفاعل الكيميائي –  ٤٠

  قانون التفاعل   قانون حفظ الكتلة   الطاقة  قانون حفظ 



  يحدث:  إلنتاج مركب جديد عندما يتحد عنصران أو مركبان  –  ٤١

  تفاعل االتحاد   تفاعل اإلحالل   تفاعل التحلل

  معقدة إلى مواد أبسط منها يحدث: عندما تتفكك مركبات  –  ٤٢

  حالل تفاعل اإل  تفاعل االتحاد   التحلل تفاعل

  أماكنها ويتكون مركب جديد يحدث:  عندما تتبادل العناصر أو الجزيئات  –  ٤٣

  تفاعل التحلل  تفاعل اإلحالل   تفاعل االتحاد 

  يسبب زيادة سرعة التفاعل الكيميائي:  –  ٤٤

  زيادة درجة الحرارة  تقليل الضغط والتركيز   درجة الحرارةخفض 

  مى: من لحظة بدء التفاعل حتى يتوقف يس تفاعل يطلق طاقة ويستمر في إطالق الطاقة –  ٤٥

  جاذب للطاقة  ماص للطاقة   طارد للطاقة 

  مستمر ليستمر التفاعل يسمى:  تفاعل يحتاج إلى مصدر طاقة –  ٤٦

  طارد للطاقة   للطاقة ماص   منتج للطاقة 

  التفاعالت الماصة للحرارة: من أمثلة  –  ٤٧

  هضم الطعام   عملية البناء الضوئي   احتراق الخشب 

  أي مما يلي ليس تغيراً كيميائياً:  –  ٤٨

  اختالط السكر بالماء   وتصبح رائحته كريهة فساد البيض    احتراق الخشب 

  على تفاعل التحلل: مثال  –  ٤٩

والماء من    أكسيد الكربونثاني تكون  
  الكربونيك  مض ح

ين لتكوين  الحديد واألكسجتفاعل   ن الجليد يكو تجمد الماء وت
  أكسيد الحديد 

  

  الخصائص الكيميائية -٤

  تفاعل المادة مع مواد أخرى هي: تصف طريقة  –  ٥٠

  العلمية الخاصية   الخاصية الكيميائية   الخاصية الفيزيائية 

بتفاعلها مع مواد   من يسار الجدول الدوري وهي عناصر لينة وتكون المركبات بسهولة تقع في العمود األول   –  ٥١
  في الطبيعة هي: أخرى وال توجد منفردة 

  فلزات قلوية أرضية   فلزات قلوية   انتقالية فلزات 

ومعظمها قاسية وهي المعة وتتفاعل ببطء مع   مجموعة كبيرة من العناصر تقع في وسط الجدول الدوري تشكل  –  ٥٢
  هي:  المواد األخرى 

  الفلزات االنتقالية   الالفلزات  الفلزات القلوية األرضية 



الحاسوب   وتدخل في صناعة رقائق  مع الفلزات والالفلزات وهي شبه موصلة للكهرباءتشترك في خصائصها  –  ٥٣
  والدوائر الكهربائية هي: 

  الالفلزات  الفلزات  أشباه الفلزات 

في صورة غازات أو مواد   خصائص الفلزات ويوجد معظمها عند درجة حرارة الغرفةلها خصائص عكس   –  ٥٤
  ومعظمها ال توصل الحرارة والكهرباء هي:   صلبة هشة سهلة االنكسار

  الالفلزات  أشباه الفلزات   الفلزات

  تسمى:  ال تتفاعل مع العناصر األخرى في الظروف الطبيعية عناصر من الالفلزات  –  ٥٥

  أشباه الفلزات   الغازات النبيلة   الهالوجينات 

الزرقاء إلى    غاز الهيدروجين وتحول ورقة تباع الشمسحارقة عند لمسها وتتفاعل مع الفلزات مكونةً مواد  –  ٥٦
  حمراء هي: 

  الكواشف  القواعد   األحماض 

  الحمراء إلى زرقاء هي: وهي تحول ورقة تباع الشمس   طعمها مر وملمسها صابوني  –  ٥٧

  القواعد   األحماض   الكواشف

  هي:  ومنها تباع الشمس وعصير الكرنب األحمر  مواد يتغير لونها عند وجود الحمض أو القاعدة  –  ٥٨

  المواد القاعدية   الكواشف  المواد الحمضية 

  : الكبريتيك والنيتريك :  تستعمل في إنتاج البالستيك واألنسجة ومن أمثلتها –  ٥٩

  الكواشف  القواعد   األحماض 

  في العصير:  فماذا أتوقع أن تكون قيمة الرقم الهيدروجيني  حمضياً ، إذا كان طعم العصير  –  ٦٠

  ٧أقل من    ٧  ٧أكبر من  

  تفاعل حمض وقاعدة : مركب ناتج عن   –  ٦١

  هيدروكسيد الصوديوم   الملح  الستريك 

  على مقياس الرقم الهيدروجيني ؟   أين تقع المواد المتعادلة مثل الماء المقطر  –  ٦٢

  ١٤  صفر   ٧

  

  الحركة -٥

  المكان الذي يوجد فيه الجسم ويمثل حركة الجسم :  –  ٦٣

  الموقع   المكان   الحركة



  :   تغير في موقع الجسم بمرور الزمن –  ٦٤

  المكان   الحركة  الموقع 

  التي فيها:  مثل : غرفة الصف واألجسام و تحديد الموقع بالنسبة إليها مجموعة أجسام تمكنني من قياس الحركة   –  ٦٥

  االتجاه   السرعة   المرجعي اإلطار 

  الزمن /: المسافة في موقع الجسم (المسافة) مقسوماً على الزمنمقدار التغير  –  ٦٦

  السرعة   الموقع   الحركة

  :   تقيس سرعة الجسم واتجاه حركته  –  ٦٧

  الحركة  السرعة المتجهة   السرعة 

  : ساعات ٥ خالل  للوصل من المدينة إلى الرياض الزمة لسرعة ال كم ما ٨٠٠تبعد المدينة المنورة عن الرياض  –  ٦٨

  كم/س ٨٠  كم/س ١٢٠  كم/س ١٦٠

  هو:   اتجاه حركته أو كليهما في وحدة الزمن هو التغير في سرعة الجسم أو  –  ٦٩

  التسارع   الحركة  السرعة 

  ثوان ؟   ٤. كم تبلغ سرعتها بعد مرور متر ٥سرعة مقدارها  تنطلق سيارة من السكون وتكسب كل ثانية واحدة  –  ٧٠

  م/ث ٣٠  م/ث ٢٠  م/ث ١٠

  السرعة هي: وحدة  –  ٧١

  م   كم   م/ث 

  ؟  ماذا تحدد السرعة المتجهة  –  ٧٢

  السرعة واالتجاه   السرعة والحجم   السرعة والكتلة 

  

  القوى والحركة -٦

  هي: حب يؤثر بها جسم في جسم آخر أي عملية دفع أو س –  ٧٣

  االتجاه   القوة   الحركة

  وحدة قياس القوة هي :  –  ٧٤

  ترالم  الكيلوجرام   النيوتن 



  أستطيع أن أجعل الطائرة ترتفع بسرعة أكبر في الهواء عندما :  –  ٧٥

  ها أزيد من قوة دفع  أزيد من مقاومتها للهواء  أزيد من كتلتها 

  األجسام وتنشأ بين سطحي حسمين متالمسين في أثناء حركة أحدهما بالنسبة إلى لآلخر: قوة تعيق حركة  –  ٧٦

  المسافة  االحتكاك   الجاذبية 

  وذلك عن طريق:   ع زيادة قوة االحتكاك بين طارات السيارة وطريق مغطى بالثلجاستطي –  ٧٧

  رة السيااستعمال مكابح   السل معدنية حول اإلطارات تركيب س  تخفيف وزن السيارة 

  تؤثر في الجسم دون أن تغير من حركته تسمى: قوى   –  ٧٨

  قوى السحب   القوى غير المتزنة   المتزنة القوى 

  تسمى :   تغير القوى المؤثرة في الجسم من حركتهعندما   –  ٧٩

  قوى متساوية     قوى غير متزنة   قوى متزنة 

قوة  في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه  ساكن والمتحرك يبقى متحرك بنفس السرعة واالتجاه  الجسم الساكن يبقى –  ٨٠
  : غير متزنة 

  قانون نيوتن األول   قانون نيوتن الثاني   الثالث قانون نيوتن 

  بزيادة القوة غير المتزنة  في جسم فإنها تكسبه تسارعاً في اتجاهها ويزداد  إذا أثرت قوة غير متزنة –  ٨١
  ت :  xق = ك               

  الثالث قانون نيوتن   قانون نيوتن األول   قانون نيوتن الثاني 

  :  يمكن زيادة تسارع سيارة سباق  –  ٨٢

  زيادة كتلة السيارة   تقليل االحتكاك   زيادة مقاومة الهواء 

  :   فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في االتجاهلكل قوة  –  ٨٣

  قانون نيوتن الثالث   قانون نيوتن الثاني   قانون نيوتن األول 

  قانون نيوتن الثالث عند: يمكن مالحظة أثر  –  ٨٤

  دفع العربة   الجلوس على الكرسي   سفر المركبة في الفضاء 

  غير متزنة تؤثر في جسم فإن الجسم: إذا زاد مقدار قوة   –  ٨٥

ً   يتسارع أقل   يتسارع أكثر    يبقى ساكنا

  وحدة قياس القوة هي:  –  ٨٦

  نيوتن   الجرام  م/ث 



  الكهرباء -٧

  هي حركة اإللكترونات :  –  ٨٧

  المقاومة   الكهرباء  التأريض 

  :   تراكم جسيمات مشحونة على سطوح األجسام  –  ٨٨

  المقاومة الكهربائية   الدائرة الكهربائية   الكهرباء الساكنة 

  إذا كان :  يكون الجسم متعادالً كهربائياً  –  ٨٩

  عدد اإللكترونات = عدد البروتونات   عدد البروتونات أكثر    أكثر عدد اإللكترونات 

  فإنهما :  الشحنة الكهربائية من بعضهماجسمان مختلفا إذا قرب  –  ٩٠

بسبب التنافر بين    يبتعدان عن بعض 
  الشحنات 

التجاذب بين   يلتصقان معاً بسبب 
  الشحنات 

  دث شيء ال يح

  يسمى سريان الكهرباء في موصل:  –  ٩١

  الكهربائية  سالكاأل  المقاومة الكهربائية   التيار الكهربائي 

  يمر التيار الكهربائي في مسار مغلق من الموصالت يسمى :  –  ٩٢

  الدائرة الكهربائية   المفتاح الكهربائي   مصدر الجهد 

  الدائرة الكهربائية فهناك أجزاء من الدائرة الكهربائية  الكهرباء بالطريقة نفسها في كل جزء من أجزاء ال تنتقل  –  ٩٣
  تسمى : تقاوم مرور اإللكترونات فيها 
  الدائرة الكهربائية   المقاومة الكهربائية   البطارية الكهربائية 

  طاقة :  يتغير شكل الطاقة في المصباح اليدوي من طاقة كيميائية إلى  –  ٩٤

  ضوئية ثم كهربائية   حرارية ثم حركية   ضوئية وحرارية  كهربائية ثم

  تشبه المقاومة الكهربائية االحتكاك في أن كالهما:  –  ٩٥

  يبطء الحركة   يُكسب طاقة   يزيد من الحركة 

فإن سطوع المصابيح الكهربائية  متصلة على التوالي في كل مرة نضيف فيها مصباحاً  في دائرة كهربائية  –  ٩٦
  المضيئة: 

  ال يتأثر   يقل   يزيد 

  في الدائرة الموصولة على التوالي في: يسري التيار الكهربائي  –  ٩٧

  عدة مسارات   مسارين   مسار واحد 



  : على التوازي عن الدائرة الموصولة على التوالي في أن التيار الكهربائي   تختلف الدائرة الموصولة  –  ٩٨

  ال يسري خاللها   ر واحد أكثر من مساري في يس  مسار واحد يسري في 

  ما الذي يحمي المنازل من التيار الكهربائي الكبير ؟  –  ٩٩

  القواطع الكهربائية   المقاومات   المقابس 

  

  المغناطيسية -٨

  قدرة على جذب جسم آخر له خصائص مغناطيسية : الجسم له  – ١٠٠

  النحاس   الحديد   المغناطيس 

  طاً تمثل اتجاهات القوى المغناطيسية وهي تعبر عن : رش برادة الحديد فوق مغناطيس فإنها تشكل خطو عند   – ١٠١

  أقطاب المغناطيس   المجال الكهربائي   المجال المغناطيسي 

  في:  تشبه الكرة األرضية القضيب المغناطيسي  – ١٠٢

  أقطاب مغناطيسية لهما   أقطاب جغرافية لهما   الشكل

ً دائرة كهربائية   – ١٠٣   المجال المغناطيسي  ايتالشى هذ   وعندما يتوقف سريان التيار الكهربائي تكون مجاالً مغناطيسيا
  هي : 

  المغناطيسي المجال   المغناطيس الكهربائي   المغناطيس الدائم 

  ئم في : يختلف المغناطيس الكهربائي عن المغناطيس الدا  – ١٠٤

  له قطبان شمالي وجنوبي   جذب المغانط ي  وتغيير قوته  يمكن فتحه وإغالقه 

  دوران ملف فلزي بين قطبي مغناطيس : أداة تنتج تياراً كهربائياً من خالل  – ١٠٥

  المولد الكهربائي   الكهربائي المحرك   المغناطيس الكهربائي 

  :   المالمسةمغناطيسية دون التنافر الباستخدام قوى يعني رفع جسم    – ١٠٦

  الرفع الهوائي   الرفع المغناطيسي   الرفع الكهربائي 

  ي عن الطفو في أنه: يختلف الرفع المغناطيس  – ١٠٧

  عملية طبيعية   قوة رفع   عملية صناعية 

  ؟   قوة المغناطيس الكهربائي ة د ازييعمل على   أي مما يلي – ١٠٨

  زيادة التيار الكهربائي   تقليل عدد الحلقات   زيادة المقاومة 



  في المحرك الكهربائي من :  يحدث تحول في الطاقة  – ١٠٩

  حرارية إلى ميكانيكية   كهربائية إلى حركية   إشعاعية إلى كهربائية 

  : في شريط المصباح فإن الطاقة الكهربائية تتحول إلى  عند مرور التيار الكهربائي  – ١١٠

  طاقة شمسية   كهرباء ساخنة   طاقة ضوئية وحرارية 

  

  تمت وصلى هللا وسلم على نبينا محمد 

  مع تمنياتي للجميع بالتوفيق 

 هـ ١٤٤٣
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ي تدإئرة إل لونإلسؤإل:  
 مثل إإلجابة إلصحيحة فيما يلي إلت 

ي صفات إل.3 
ي طبيعة إلمادة مثل إلكثافة وإللونإلت 

 
  هي  يمكن مالحظتها دون أن تغير ف

 o  o  o  o يائيةخصائص  فير 

 يقاس إلوزن بوحدة .2 

 o  o  oإلنيوتن  o 

ي مكانها وليس لديها طاقة كافية لتبتعد عن أماكنها.3 
 
  تهي   جسيماتها ف

 oمادة صلبة  o  o  o 

ي بالموإد: .2 
 
 تسمي إلموإد إلموجودة قبل حدوث إلتفاعل إلكيميائ

 o  o .إلموإد إلمتفاعلة  o  o 

ي  موإد إل.1 
 تسم  تقاوم إنتقال إلحرإرة وإلكهرباء خاللها  إلت 

 o  o  o  oإلعوإزل 

 *يمكن إيجاد كثافة جسم باستخدإم .4  

 o و إلحجم إلكتلة   o  o  o 

ي مادة أخرى.5 
 
 خليط من مادة تذوب ف

 o  o  oإلمحلول  o 

 هي مخلوط مكون من فلز أو أكير ممزوج مع موإد صلبة أخرى.6 

 oإلسبيكة  o  o  o 

ي كمية معينة من إلمحلول تسم.7 
 
 إكير كمية من إلمذإب يمكن إذإبتها ف

 o  o  o  o إلذإئبية 

 جهاز يحول إلطاقة إلكهربائية ؤىل حركية.8 

 o  oي  إلمحرك
 o  o  إلكهربائ 

 هي تفاعالت كيميائية تحتاج ؤىل مصدر طاقة.9 

 oإلتفاعل إلماص للطاقة  o  o  o 

  طعمها إلذع -موإد حارقة عند لمسها .30 

 o  o  o  oإألحماض 

ي موقع إلجسم بمرور إلزمن.33 
 
 تغير ف

 o  o  o  oإلحركة 

 تقيس رسعة إلجسم وإتجاه حركته.32 

 oإلرسعة إلمتجهة  o  o  o 

 أو تزإيدها؟ ةم إلمتحركاجسماذإ يسم تباطؤ رسعة إإل .31 

 o  o  oتسارع  o 

ي من قياس إلحركة و تحديد إلموقع بالنسبة لها.34 
 مجموعة إجسام تمكنت 

 o  o  o إإلطار إلمرجعي  o 

ي  تغيير حركة إلجسم.35 
 هي  إلقوة إلت 

 o  o  o  oنة  إلقوى غير إلمي  

ي فيها.36 
 هي ممانعة إلمادة لمرور إلتيار إلكهربائ 

 o  o  oإلكهربائية إلمقاومة  o 

 هي ترإكم جسيمات مشحونة عل سطوح إألجسام.37 

 o  o  o  oإلساكنة إلكهرباء 

 دإئرة كهربائية تكون مجاإل مغناطيسي إ.38 

 oي  إلمغناطيس
 o  o  o  إلكهربائ 



 ه 3441إلفصل إلدرإسي إلثالث  إلسادس مرإجعة ختامية علو إلصف 

 2 بلوي يوسف سليمان إل.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي إلفرإغ إلمناسب  إلسؤإل:   ضع 
 
ي إلجدول إلتاىلي  ف

 
 إلكلمات إلموجودة ف

ي 
 
ي  إلرسعة إلبوصلة إلتيار إلكهربائ

 
 إإلحتكاك إلقوة إلموصالت إلجول إلمعلق يةإلرإبطة إلكيميائ إلمولد إلكهربائ

ي 
 
 يحول إلطاقة إلميكانيكية ؤىل طاقة كهربائية إلمولد إلكهربائ

 متالمسير   إألجسام و تنشأ بير  سطحير   هو قوة تعيق حركة إإلحتكاك

 مخلوط مكون من أجزإء تنفصل عن بعضها مع مرور إلوقتإلمعلق 

ي طة ؤىل إلقة مغناطيسي فيها ؤبر ة تشير أدإ صلةإلبو  ي لألر إلمغنا ب إلشماىلي  ض. طيسي

 إلجولتقاس إلطاقة إلكهربائية بوحدة 

ي  إلرسعة
 
 موقع إلجسم خالل إلزمن مقدإر إلتغير ف

 موإد تسمح بانتقال إلكهرباء وإلحرإرة فيها بسهولةإلموصالت 

ي جسم آخر إلقوة
 
 عملية دفع أو سحب يؤثر بها جسم ف

إبط معاإلرإبطة إلكيميائية   قوة تجعل إلذرإت تي 

ي 
 
ي موصل إلتيار إلكهربائ

 
 هو رسيان إلكهرباء ف

 إلسؤإل   إذكر مثاإل مناسبا لما يلي 

 إلمخاليط إلمتجانسة .3 إلماء مع إلسكر مثل

 إلمتجانسة غير  إلمخاليط .2 إلماء مع إلرمل

ونز   إلسبيكة .1 يتكون من إلنحاس وإلقصدير  إلير

 إلمعلق .4 إلصلصات

 إلغروي .5 إلضباب

ي  .6 حرق إلخشب -قلي إلبيض  -هضم إلطعام  -خير  إلعجير  
 
 إلتغير إلكيميائ

 فلزإت قلوية .7 مثل إلصوديوم وإلبوتاسيوم 

 فلزإت إنتقالية  .8 مثل إلحديد وإلذهب

 أشباه إلفلزإت .9 إلسيلكون –إلبورون 

 إلغازإت إلنبيلة .30 إلنيون –إألرجون 

 إلهالوجينات .33 إلكلور –إلفلور 

يتيك حمض  يك –إلكير  إألحماض .32 حمض إلسي 

 إلقوإعد .31 هيدروكسيد إلصوديوم
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 أما إلعبارة إلخاطئة  ×أما إلعبارة إلصحيحة و عالمة   إلسؤإل:  ضع عالمة 

 تفاعل يحدث عند خلط حمض مع قاعدة ينتج عنه ملح وماء تفاعل إلتعادل .3 ✔

ي إلبالونات ألن كثافة  مإلهيليو يستعمل غاز  .2 ✔
 
 أقل من كثافة إلهوإء.  مإلهيليو ف

 ة. أو إلقاعد ضد إلحمد وجو نها عن لو يتغير  موإد شف وإإلك .1 ✔

ي و طعمها مر إلقوإعد  .4 ✔
 
 ملمسها صابوئ

ة  .5 ✔ ة تكون كبير  قوة إلجذب بير  إألجسام إلكبير

 إلهوإء إلجسم زإدت مقاومة كلما زإدت رسعة .6 ✔

نة إلقوىتعمل  .7 ✔ ي إتجاهات متعاكسة إلمي  
 
 ف

 تتجاذب إلموجبة مع إلسالبة  إلشحنات إلكهربائية إلمختلفة  .8 ✔

ونات من إحد إلجسمير  ؤىل إآلخر وهذإ ما يسبب إلكهرباء إلساكنة .9 ✔  عندما يدلك جسمان معا تنتقل ؤلكي 

ي ؤذإ كان كبير  إلقوإطع هي مفاتيح كهربائية تفصل إلتيار  .30 ✔
 
 إلكهربائ

ونات بالفولت .33 ✔  تقاس حركة إؤللكي 

 تكون قوة إلمغناطيس أكير ما تكون عند كل قطب .32 ✔

ي رفع جسم باستخدإم قوى مغناطيسية دون مالمستهإل .31 ✔
 رفع إلمغناطيسي : يعت 

ي إلماد .34 ✖
  إلغازهي دإ إ محدل حير  تشغ و د ل محدلها شك ة إلت 

 تفاعل إتحادإلتفاعل إلذي يحدث عندما يتفكك مركب معقد ؤىل موإد أبسط هو  نوع .35 ✖

ي تفاعل  .36 ✖
 
 للطاقة طارد إلبناء إلضوئ

 مع إلموإد إألخرى.  برسعة ويتفاعل إلجدول إلدوري  يمير  وهو يقع  قلويإلتيتانيوم فلز  .37 ✖

 إلنخل عملية تفصل فيها مكونات مخلوط بالتبخر وإلتكاثف .38 ✖

ي إلقصو  .39 ✖
 
ي إلكثافان إإلختالفاعة ع ناتجة رفقو  ر إلذإئ

 
 ت. ت ف

ي جسم دون إن تغير من حركته .20 ✖
 
ي تؤثر ف

نة هي إلقوى إلت   إلقوى غير إلمي  

 .إلمي  يقاس إإلتجاه بوحدة  .23 ✖

ي صناعةتستعمل إألحماض إلقوية  .22 ✖
 
 إلبطاريات  ف

ي موصل بالمقاومة إلكهربائية .21 ✖
 
 يسم رسيان إلكهرباء ف

 قوة إلجذب قلتكلما زإدت إلكتلة  .24 ✖

ي يرسي  نأيمكن  .25 ✖
 
ي مسار إلتيار إلكهربائ
 
  مفتوح ف

ي لصنع مغناطيسإل  .26 ✖
 
 يمكن إستخدإم إلتيار إلكهربائ



 ه 3441إلفصل إلدرإسي إلثالث  إلسادس مرإجعة ختامية علو إلصف 

 4 بلوي يوسف سليمان إل.أ

 

 

 

 

 

ي لكم بالتوفيق إنتهت إإلسئلة     
                 وإلنجاحمع تمنيائ 

 .لماذإ يطفو إلجليد عل سطح إلماء؟ .3

 كثافة إلجليد أقلن  أل

 ما إلذي  يسبب زيادة رسعة إلتفاعل .2

كير   -إرتفاع إلحرإرة 
 زيادة سطح إلموإد إلمتفاعلة -زيادة إلضغط  -زيادة إلي 

 مـا أنوإع إلتفاعالت إلكيميائية ؟

 ديدةمركبات معا لتكوين مركبات ج يحدث عندما ترتبط عنارص أو: تفاعالت إتحاد 
ة ؤىل موإد أصغر منها يحدث عندما تتفكك مركبات: تفاعالت تحلل    كبير
 جديد إلجزيئات محل آخر مكونا مركبا  يحدث عندما يحل أحد إلعنارص أو: تفاعالت ؤحالل 

 
 إ

 إلموإد إلناتجة إلموإد إلمتفاعلة   مـا إلفرق بير   .1

ي إلموإد إلمتفاعلة  
 
 موإد موجودة قبل حدوث إلتغير إلكيميائ

ي  إلموإد إلناتجة
 
 موإد تنتج عن إلتغير إلكيميائ

إ ين إلدبابمط ل مخلو ن فصف يمككي .4  بس وإلي 

شيح عن طريق إستخدإم مرشح  يتم فصلهما بالي 

 مـا إلفرق بير  إلتفاعل إلماص للطاقة وإلتفاعل إلطارد للطاقة ؟ .5

 : تفاعالت تطلق طاقة ) إللحام (. إلتفاعالت إلطاردة 
ي ( . فاعالت إلماصة إلت

 
 : تفاعالت تحتاج طاقة ) إلبناء إلضوئ

 إلمشبع؟غير إلمشبع و ما إلفرق بير  إلمحلول  .6

إلمشبع  إلمحلول ذإب،ؤضافية من إلم كميةأن يذإب فيه أي   يمكنإل 
 أخرى من إلمذإب.  فيمکن أن يذإب فيه کمياتإلمحلول غير إلمشبع 

ي عن إلمغناطيس إلدإئمبماذإ  .7
 
 يمتاز إلمغناطيس إلكهربائ

ي يمكن فتحه و إغالقه وتغيير قوته بزيادة إلتيار أو عدد إلملفات
 
 إلمغناطيس إلكهربائ

 مت  يصبح إلجسم متعادإل كهربائيا .8

ونات وتونات و إإللكي   ؤذإ كان له  إلعدد نفسه من إلير

ي يتوصل إلحوإس لماذإ  .9
 
 ب بمنظمات للتيار إلكهربائ

ي إلتيار 
 
ي ف

 
ي  لمنع حدوث إلتغير إلفجائ

 
 إلكهربائ

 مـا أنوإع إلدوإئر إلكهربائية ؟ .30

 دوإئر كهربائية عل إلتوإىلي  .3
 دوإئر كهربائية عل إلتوإزي .2


